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Med støtte fra Marie Andresens Legat 
har Frogner menighet kjøpt teksttavle-
ne som kunstner Grethe Refsum har laget.  
Disse befinner seg i Gullaug kirke.

Arbeidene i Gullaug kirker er i 
metalltråd med innslag av stein og glass.

Tavlene tar utgangspunkt i forskjellige 
bibelske tekster. De er delt opp temavis 
etter begrepene:

-Definisjon - Begrepet Gud forklares
-Instruks - Hva Jesus sier vi skal gjøre
-Tradisjon - Kirkelig praksis



TEKSTTAVLER
12 utdrag fra Det nye testamente

Grete Refsum

Foto: Jiri Havran                                                                                                 www.refsum.no

   Oversikt

DEFINISJON – BEGREPET GUD FORKLARES 
tavle 1 I begynnelsen (Johannes 1, 1-5)
tavle 2 Jeg er veien (Johannes 14, 5-7)
tavle 3 Guds rike (Lukas 17, 20-21) 
tavle 4 Vintreet (Johannes 5, 5)

INSTRUKS – HVA JESUS SIER VI SKAL GJØRE 
tavle 5 La de små barna (Markus 10, 13-15)
tavle 6 Den gyldne regel (Lukas 6, 31) 
tavle 7-8 Herrens bønn (Matteus 6, 9-14)

TRADISJON – KIRKELIG PRAKSIS
tavle 9 Etter Skriftene (1. korinterbrev 15, 3-4) 
tavle 10 Nattverd (1. korinterbrev 11, 23-25)
tavle 11 Hill deg Maria (Lukas 1, 42)
tavle 12 Størst er (1. korinterbrev 13, 11-12) 

Tekstene er fra oversettelsene i Bibel 2011

TRADISJON – KIRKELIG PRAKSIS

Hill deg Maria
28) Engelen kom inn til henne og sa: «Vær 
hilset, du som har fått nåde! Herren er 
med deg. 41) [...] Elisabet [...] ropte høyt: 
«Velsignet er du blant kvinner, og 
velsignet er frukten i ditt morsliv 
(Lukas 1, 42) 

Nattverd 
23 [...] I den natt da Herren Jesus ble 
forrådt, tok han et brød, 24) takket, brøt 
det og sa: «Dette er min kropp, som er 
for dere. Gjør dette til minne om meg!» 
25) På samme måte tok han begeret 
etter måltidet 
(1. korinterbrev 11, 23-25)

Etter skriftene
3) For først og fremst overga jeg til dere 
det jeg selv har tatt imot, at Kristus 
døde for våre synder etter skriftene, 4) 
at han ble begravet, at han sto opp den 
tredje dagen etter skriftene 
(1. korinterbrev 15, 3-4) 

Størst er kjærligheten
11) Da jeg var barn, talte jeg som et barn, 
tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et 
barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det 
barnslige. 12 Nå ser vi i et speil, i en gåte, 
da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg 
stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik 
Gud kjenner meg fullt ut. 13 Så blir de 
stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten
(1. Korinterbrev 13, 11-12) 



I begynnelsen
1) I begynnelsen var Ordet. Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud. 2) Han var i 
begynnelsen hos Gud. 3) Alt er blitt til 
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. 
Det som ble til 4) i ham, var liv, og livet 
var menneskenes lys. 
(Johannes 1, 1-5)

Veien, sannheten og livet
5) Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke 
hvor du går. Hvordan kan vi da vite 
veien?» 6) Jesus sier: «Jeg er veien, 
sannheten og livet. Ingen kommer til 
Far uten ved meg. 
7) Har dere kjent meg, skal dere også 
kjenne min Far. 
(Johannes 14, 5-7)

Guds rike
20) En gang spurte fariseerne Jesus når 
Guds rike skulle komme. Han svarte: 
«Guds rike kommer ikke på en slik måte 
at en kan se det med øynene. 21) Ingen 
vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er 
det’. For Guds rike er midt iblant dere.» 
(Lukas 17, 20-21)

Vintreet
5) Jeg er vintreet, dere er greinene. 
Den som blir i meg og jeg i ham, bærer 
mye frukt. For uten meg kan dere ingen 
ting gjøre.
(Johannes 5, 5)

La de små barna komme til meg
13) De bar små barn til ham for at han 
skulle røre ved dem, men disiplene viste 
dem bort. 14) Da Jesus så det, ble han 
sint og sa til dem: «La de små barna 
komme til meg, og hindre dem ikke! For 
Guds rike tilhører slike som dem. 
(Markus 10, 13-15)

Den gyldne regel
27) Men til dere som hører på meg, sier 
jeg: Elsk deres fender, gjør godt mot 
dem som hater dere,28) velsign dem 
som forbanner dere, og be for dem 
som mishandler dere. [...] 31) Som dere 
vil at andre skal gjøre mot dere, slik 
skal dere gjøre mot dem
(Lukas 6, 31) 

Herrens bønn
9) [...] Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 10) La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 11) Gi oss i dag vårt daglige 
brød, 12) og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 13) Og la oss 
ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten 
og æren i evighet. Amen
(Matteus 6, 9-14)   
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Pustende kors har fire armer, en i hver himmelretning. 
Det har en indre kjerne – en pendel - av kobber som 
forestiller det samlende punkt i kristen tro, Kristus, og som 
også kan gi assosiasjoner til vår egen indre kjerne, vår 
sjel eller ånd. Samtidig er korset åpent – pustende – slik 
at liv og ånde – Den hellige ånd - strømmer gjennom.  



Grete Refsum 

er billedkunstner med diplom i glassmaleri og hovedfag i 
form fra Kunst- og håndverksskolen, samt doktorgrad fra 
Arkitekthøgskolen i Oslo.
 
Siden 1980-tallet har hun systematisk arbeidet med å 
formgi og uttrykke kristen tro og tenkning. Hun har deltatt 
i en rekke utstillinger i kirker og gallerier i inn- og utland, og 
gjennomført en serie interaktive prosjekter og utsmyknin-
ger i kirkelig kontekst. 

Idag definerer Refsum seg som 
kateketisk kunstner. 
For mer informasjon, se: www.refsum.no

 


